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ivan padovani - Alinhamento, 2017 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão, 110 x 165 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego #02, 2014 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 58 x 300 x 8 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego #02, 2014 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 58 x 300 x 8 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego #02, 2014 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 58 x 300 x 8 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego #03, 2014 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 58 x 100 x 8 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego #05, 2014 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 40 x 150 x 6 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego #09, 2015 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 58 x 320 x 10 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego #09, 2015 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 58 x 320 x 10 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego #10, 2016 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 50 x 200 x 8 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego, 2014 - autopublicação, 45 fotografias impressas a laser sobre laser film, 21 x 16 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego, 2014 - autopublicação, 45 fotografias impressas a laser sobre laser film, 21 x 16 cm



     
     ivan padovani - Campo Cego, 2014 - autopublicação, 45 fotografias impressas a laser sobre laser film, 21 x 16 cm



Campo minado

Campo cego é um livro de páginas em branco, um conjunto de monumentos anônimos e invisíveis no skyline super povoado 
da cidade grande.  A série de imagens de empenas – face inexpressiva dos edifícios – reconstruída com cautela matemática e 
rigor estético poderia alinhar-se plenamente às referências históricas da arte e suas recorrências no uso contemporâneo. 
Das abstrações do concreto às experiências conceituais de uma fotografia de herança alemã, Campo Cego parece delimitar 
sua área sobre o alicerce de tais tradições recentes. E de fato o faz, com apuro na observação e senso construtivo no intuito 
de recolher um componente que não vemos no horizonte. 
Sejam as sínteses plásticas da arte geométrica ou a ideia de catalogação de objetos apreendidos pelo olho da câmera, como 
o arquivo de plantas de Karl Blossfeldt no livro Formas originárias da arte, em 1928 e as célebres tipologias da arquitetura in-
dustrial de Bernd e Hilla Becher, nos anos 1960; tudo favorece a ideia de reaver esses elementos na paisagem de São Paulo.
O artista retira os edifícios do anonimato da paisagem urbana e os individualiza de modo igualmente uniforme e sem identi-
dade. Ação que recoloca o sentido do objeto em seu aspecto artificial: a eliminação da perspectiva, a centralização do assun-
to, a anulação da cor, a captação frontal. Surgem então monolitos brancos, planos e estáveis, erguidos por certa quietude 
dissimulada e inventariada pelo ato fotográfico. 
As empenas de Campo Cego são blocos maciços; outras vezes, matéria oca. As dualidades se apresentam nas próprias im-
agens que de um lado não mostram nada a não ser planos lisos e opacos, mas cujos traços discretos e individuais de cada 
prédio podem revelar linhas que demarcam compartimentos, escadas, andares, vestígios de pichação ou manchas do tempo. 
Índices de uma vida real e de uma cidade palpável. A solidez cede lugar tanto aos enigmas do objeto plástico voltado para sua 
materialidade fotográfica quanto  às decifrações de sua condição de signo social. 
O trabalho escapa da tradição por um processo experimental sutil, mas não menos inquieto. As oposições se dinamizam no 
modo como o artista compreende e materializa suas imagens.  A série já se mostrou, em sua fase embrionária, guardada 
em mapoteca, evidenciando o sentido de arquivo e documento; experimentando o conforto da tradição conceitual. Em segui-
da transformou-se em objeto, uma caixa que definiu a seleção de imagens exclusivamente verticais em que os edifícios se 
apresentam limpos e mais monolíticos. Tal modulação conferiu ao trabalho um caráter tátil; chamou de volta a tradição min-
imalista mas no entanto deu ao espectador e ao artista a possibilidade de jogo, de reordenação, com as fotografias soltas na 
caixa; coladas sobre placas de papelão rígido.



Campo Cego desdobrou-se por fim em um conjunto de blocos de espessuras, formatos e ritmos diversos, somado a um 
livro de folhas translúcidas que joga com a superposição dos brancos e cinzas da fotografia. O concreto, a limpidez e o silên-
cio dos prédios da série têm na variabilidade do suporte e dos espaços um componente a favor da sua gramática. Trata-se 
de uma cidade que solicita sua leitura ou que nos enfrenta com suas páginas em branco: objetos vazios, túmulos gigantes, 
prédios sem rosto, obeliscos sem história ou um campo minado de implosões. O cimento e o papel seguem juntos e incorpo-
rados à calma aparente da galeria de arte. 

                                                                                                         Mariano Klautau Filho



ivan padovani - O Movimento e a Pausa, 2018 - Instalação com fotografia e módulos de madeira, 9 m x 6,2 m



ivan padovani - O Movimento e a Pausa, 2018 - Instalação com fotografia e módulos de madeira, 9 m x 6,2 m



ivan padovani - O Movimento e a Pausa, 2018 - Instalação com fotografia e módulos de madeira, 9 m x 6,2 m



ivan padovani - O Movimento e a Pausa, 2018 - Instalação com fotografia e módulos de madeira, 9 m x 6,2 m



ivan padovani - O Movimento e a Pausa, 2018 - Instalação com fotografia e módulos de madeira, 9 m x 6,2 m



ivan padovani - O Movimento e a Pausa, 2018 - Instalação com fotografia e módulos de madeira, 9 m x 6,2 m



ivan padovani - O Movimento e a Pausa, 2018 - Instalação com fotografia e módulos de madeira, 9 m x 6,2 m



ivan padovani - O Movimento e a Pausa #01, 2018 - fotografia digital 240 x 135 cm



ivan padovani - O Movimento e a Pausa #02, 2018 - fotografia digital, 175 x 140 cm



ivan padovani - O Movimento e a Pausa #03, 2018 - fotografia digital, 100 x 150 cm



ivan padovani - O Movimento e a Pausa #03, 2018 - fotografia digital, 100 x 150 cm



ivan padovani - O Movimento e a Pausa, 2018 - Instalação com fotografia e módulos de madeira, 9 m x 6,2 m



 A construção do olhar é um dos princiais motes da instalação que Ivan Padovani propõe para a exposição Experimentando Le 
Corbusier realizada no Museu da Casa Brasileira. Uma série de módulos dispostos por toda sala, oferecem ao visitante diferentes 
percursos e campos de visão, orientando o olhar em direção às fotografias produzidas sobre o próprio espaço expositivo. 
 
 Neste site specific, que também faz referência ao conceito de promenade architecturale, Ivan Padovani trata da estreita relação 
entre a imagem, arquitetura e escultura, promovendo uma experiência tátil, visual e espacial onde a fotografia assume a função de mediar 
a fruição do ambiente a partir da vivência do observador experienciar a instalação durante seu deslocamento pelo espaço expositivo.
 
 Ao assumir o branco sobre branco, estratégia explorada de forma recorrente na produção do artista, o trabalho reforça também 
uma das frases mais célebres do arquiteto: “A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob a luz”. 
 
 O projeto tem como fundamento algumas obras e croquis de Le Corbusier, como a Casa do Lago Léman, o ático de Bestegui 
e o Ministério da Educação no Rio de Janeiro, nas quais fica clara a intenção do arquiteto construir um olhar sobre a paisagem. Ivan 
Padovani faz um paralelo deste aspecto com uma das características primordiais da fotografia que é o enquadramento - decisão radical 
que também é marcante em sua produção. Mas também se volta para projetos desenvolvidos durante a primeira fase de Le Corbusier, 
nas quais o branco ou efemeridade eram mais presentes, como Maison Roche, Pavilhão Spirit Nouveaux e Villa Savoye.
 
 O trabalho não se resume apenas à instalação em si, mas se completa com 
texto de Francesco Perrotta-Bosch, O Arquiteto, e com a posterior documentação fotográfica da exposição.

 



 Vá até o Museu da Casa Brasileira. Adentre o eclético palacete. Transpasse o pequeno vestíbulo. Atravesse o largo saguão. 
Quando chegar ao salão de acesso ao jardim, deixe o eixo central do Solar e vire à direita. Verá um portal para um alvo ambiente onde 
parece emanar luminosidade. Vá para este espaço.
 Primeiramente, pare na soleira da porta, olhe para frente e admire. Isto é arquitetura, já diria o egrégio mestre, “o jogo sábio, 
correto e magnífico dos volumes dispostos sob a luz”. Cada elemento é rigorosamente dimensionado. Cada perspectiva está precisa-
mente articulada. Cada passo a ser dado foi previamente determinado. Apresento-lhe o modo correto de ver este lugar.
 À sua direita, há um bloco à meia altura. À esquerda, há um pequeno cubo frente a uma mureta que lhe permitirá ver o que há 
por trás. Siga reto por entre eles. A diagonal do longo volume direcionará seus olhos para uma fotografia. Uma imagem daqui mesmo. 
O ato de enquadrar é digno àquilo que é imaculado e transcendental, como este ambiente que você está adentrando. Somente luz e 
sombra. Uma aproximação de um canto, de uma fresta, de planos que se diferenciam por sfumatos.
 Contorne a mureta e você se verá frente a dois blocos esbeltos: um encostando na parede, outro colado à mureta. Prossiga pelo 
intervalo que há entre o duo. Você se deparará com um volume de altura pouco maior que o nível do olho: você tem as dimensões do 
modulor, certo? Eis que você se encontra no centro da sala. Faça um giro com o corpo. Contemple o conjunto. Tudo é branco sobre 
branco. Massas distintas, recintos segmentados, superfícies desalinhadas, pouco importa: toda divisão se pacifica na alvura.
 Aqui também há uma bifurcação. Por um lado, você terá o caminho mais largo, porém mais curto. Pelo outro, terá o recinto mais 
fragmentado repleto de arestas e quinas. Enfie-se no canto de ângulo agudo: será o único esconderijo a que, por aqui, terá direito. 
Mas, saia dele e siga a promenade architecturale. Aqui até você pode retornar à porta por onde iniciou esta breve jornada – não faça 
isso.Invariavelmente ficará diante de uma imagem que reafirma o controle exercido do autor (i.e., eu, a autoridade) sobre a visão do 
usuário.
 À direita da foto, verá a mais estreita passagem. Atravesse-a de lado, mas não toque nas brancas paredes. Não vá conspurcar o 
alvor que tudo esclarece e indefine: os frágeis contornos da mesma gama de cores em concomitância ao credo na lucidez da razão e 
da ciência. Para que não esqueça disso, antes de sair, você vai se deparar com a última fotografia: tão branca quanto tudo que por aqui 
encontrou.
 Agora você está livre. Fez-se aberta a porta de saída deste discurso espacial. A experiência condicionada. Não mais seguirá sob 
meu controle. Porém, ingênuo será se pensar que o determinismo não prosseguirá nas próximas salas, ruas, cidades. Você acha que 
tem liberdade?                                                                                                                                                              
                             O Arquiteto

____________________________________________________________________
(Texto produzido por Francesco Perrotta-Bosch com o objetivo de fazer um contra-ponto à experiência estética oferecida pela insta-
lação, provocando novas camadas de leitura sobre o trabalho. Este material foi enviado anonimamente via whatsapp para cerca de 
trezentos contatos ligados à fotografia, arte, arquitetura e design, a partir de uma conta criada especialmente para esta finalidade. O 
mesmo material também estava presente na exposição endereçado via QR code.)



ivan padovani - Inscrições, 2017 - placas de cimento, 50 x 450 x 25 cm



ivan padovani - Inscrições, 2017 - placas de cimento, 50 x 450 x 25 cm



ivan padovani - Inscrições, 2017 - placas de cimento, 50 x 450 x 25 cm (detalhe)



ivan padovani - Extremos, 2017 - Site Specifc, paralelepípedo, 30 x 500 x 400 cm



ivan padovani - Extremos, 2017 - Site Specifc, paralelepípedo, 30 x 500 x 400 cm



ivan padovani - Extremos, 2017 - Site Specifc, paralelepípedo, 30 x 500 x 400 cm



ivan padovani - Extremos, 2017 - Site Specifc, paralelepípedo, 30 x 500 x 400 cm



ivan padovani - Extremos, 2017 - Site Specifc, paralelepípedo, 30 x 500 x 400 cm



ivan padovani - TRAUMA, 2017 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 21 x 80 x 03 cm



ivan padovani - TRAUMA, 2017 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 42 x 60 cm cada



ivan padovani - TRAUMA, 2017 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 42 x 60 cm



ivan padovani - TRAUMA, 2017 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 40 x 26 cm



ivan padovani - TRAUMA, 2017 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão 100 x 150  cm



ivan padovani - TRAUMA, 2017 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão sobre composto de cimento e celulose, 60 x 42 cm cada



Arqueologias Efêmeras

 Convém fazer um breve exercício imaginativo ao olhar para as estruturas de concreto e vigas metálicas repetidas em série nas fotos de Ivan Padovani. Que história seria 
possível contar a partir dessas construções, caso nos deparássemos com elas daqui a mil anos? Se os edifícios e planos de uma cidade são também documentos materiais de 
uma civilização, que tipo de testemunho revelariam esses esqueletos urbanos congelados no tempo? Estariam inacabados ou semidestruídos, como indicam as marcas da ferru-
gem metálica escorrida sobre o concreto? Sua vocação monumental seria apenas uma intenção sem muito propósito, ou teriam sido erguidos para de fato celebrar alguma coisa, 
terminando como monumentos involuntários em homenagem à coisa alguma? 
 Há um estado de suspensão permanente nessas imagens. Como portais do tempo, elas parecem anunciar o prelúdio de uma nova fase ainda desconhecida. O futuro é 
imponente, ambicioso, promissor, mas não chegou e não se sabe quando vem. Enquanto isso, segue-se em um presente que se repete na forma de monótonas vigas de concreto, 
uma ao lado da outra, sob o mesmo céu monocromático com pouquíssimas variações de cinza. 
 A busca por arqueologias efêmeras de uma cidade que produz suas memórias sem muito refletir sobre o que guarda para o futuro é uma parte importante no processo 
do artista. Nessa nova série, ele acompanhou, durante dois anos (2015-17), um conjunto de obras de infraestrutura por São Paulo que haviam sido interrompidas nesse período. 
As construções inacabadas, embora fotografadas em lugares diferentes, parecem ser quase sempre as mesmas – a eliminação de qualquer outro detalhe na composição das 
imagens reforça esse aspecto. A cidade nunca é vista como um todo, mas em partes desmembradas, em registros aparentemente genéricos de lugar nenhum, não fossem pelos 
indícios tão familiares que evocam a paisagem urbana da capital paulista. 
 A repetição e o desmembramento têm também uma relação importante com o título da série e da exposição. Em O Retorno do Real (1996), o autor americano Hal Foster 
desenvolve o conceito de “realismo traumático” baseado na noção de trauma da psicanálise lacaniana, que entende a repetição como uma única maneira de acessar um real que 
nunca aconteceu; uma tentativa de retirar todo e qualquer significado das imagens até esvaziá-las completamente. 
 Na sequência montada logo na primeira parede, Ivan apresenta uma mesma fotografia multiplicada por cinco. Por um instante, olhamos as marcas e camadas que escor-
rem pela lateral do bloco de concreto tentando encontrar uma mínima diferença entre cada imagem, algum detalhe que indique uma progressão ou continuidade naquela cena, 
que poderia se repetir infinitamente. A mesma dúvida é apresentada em outros momentos, mas de forma contrária: estruturas que parecem as mesmas, fotografadas de outros 
ângulos, quando, na realidade, são todas distintas, embora muito similares umas às outras. 
 “Não há praga urbana que seja tão devastadora quanto a Grande Praga da Monotonia”, escreveu Jane Jacobs em Death and Life of Great American Cities (1961), uma das 
principais críticas ao plano urbano ortodoxo do modernismo. A autora parte de Nova York como exemplo para combater projetos que queriam adequá-la aos moldes do que era 
entendido como uma “grande cidade” na época, com viadutos e vias expressas atravessando bairros inteiros. Muitas dessas ideias respigaram tardiamente em São Paulo, a partir 
dos anos 1970. 
 As imagens de Ivan Padovani carregam um pouco da monotonia descrita por Jacobs, em que a falta de diversidade urbana leva uma cidade a ruir soturnamente. E aí 
restam apenas seus monumentos involuntários, vistos por ninguém. (Nathalia Lavigne)



ivan padovani - Contenção, 2017 - Site Specific Galeria Zipper - 6 m x 4 m x 1 m



ivan padovani - Contenção, 2017 - Site Specific Galeria Zipper - 6 m x 4 m x 1 m (detalhe)



ivan padovani - Contenção, 2017 - Site Specific Galeria Zipper - 6 m x 4 m x 1 m (detalhe)



ivan padovani - Contenção, 2017 - Site Specific Galeria Zipper - 6 m x 4 m x 1 m (detalhe)



ivan padovani - Módulo, 2017 - fotografia digital, 16 partes de 40 x 40 cm cada



ivan padovani - Módulo, 2017 - fotografia digital



ivan padovani - Módulo, 2017 - fotografia digital



ivan padovani - Módulo, 2017 - fotografia digital



ivan padovani - Módulo, 2017 - fotografia digital



ivan padovani - Módulo, 2017 - fotografia digital



ivan padovani - Módulo, 2017 - fotografia digital



Módulos

Na série Módulos, Ivan Padovani dá continuidade às lógicas adotadas em sua produção mais recente, na qual propõe uma espécie 
de arqueologia da cidade. As obras Inscrições, Alinhamento, TRAUMA e Extremos reforçam a estreita relação entre a fotografia e a 
escultura, assim como seu interesse em tratar questões ligadas ao contexto urbano a partir de um olhar científico.

A partir da apropriação de materiais de descarte com pouco valor simbólico, o artista promove uma série de articulações utilizando os 
mesmos elementos com a intenção de reconstituir possíveis artefatos históricos. 

Se por um lado as imagens sugerem um passado remoto, por outro nota-se também a citação de uma certa ordem construtiva, apontando 
para duas temporalidades distintas, e desta forma oferecendo uma sobrevida a estes objetos.

Tais contraposições são reforçadas com o jogo de tensão e equilíbrio entre os elementos de madeira que são estruturados com precisão 
e rigor, em oposição à uma materialidade bruta, marcada pela ação do tempo e do homem. 

As fotografias são produzidas em fundo branco e iluminação suave, apresentando o assunto de maneira objetiva e descritiva. Esta 
neutralidade é quebrada de forma sutil por conta de uma tomada de ponto de vista inferior que confere um caráter arquitetônico e 
monumental à construção.

Por fim, tais ambivalências abrem o trabalho para às subjetividades do público, que passa a assumir uma atitude criativa diante das 
fotografias, reconhecendo nelas imagens que lembram desde animais até monumentos megalíticos.

 



ivan padovani - Causa e Efeito, 2017 - livro objeto, placa cimentícia e cabo de aço, 18 x 14 x 3 cm



ivan padovani - Causa e Efeito, 2017 - livro objeto, placa cimentícia e cabo de aço, 18 x 14 x 3 cm



ivan padovani - Causa e Efeito, 2017 - placa cimentícia e cabo de aço, 18 x 14 x 3 cm



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital, 60 x 90 cm



     ivan padovani - Superfície #01, 2016 - fotografia digital, 60 x 90 cm



     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital, 60 x 90 cm



     ivan padovani - Superfície #02, 2016 - fotografia digital, 60 x 90 cm



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - trabalho em processo, fotografia digital



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital



     
     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital



     ivan padovani - Superfície, 2016 - fotografia digital



Superfície

 A cidade de São Paulo se impõe e ao mesmo tempo se esconde. Um movimento contínuo entre o relevar e o ocultar. Seria possível 
reconhecê-la a partir de suas estruturas construídas para visibilidade?
 Em um constante fluxo de transformação, a cidade nunca é o que ela projeta ser, mas sim uma sobreposição permanente 
de ambições e fracassos. Contradições que certamente não se encontram nos edifícios assinados, nas fachadas imponentes ou na 
propaganda. Talvez esta dualidade esteja presente nas dimensões ocultas, em seus ambientes velados, em sua face vulnerável. Onde 
esta a cidade?
 Superfície é uma série fotográfica que retrata stands de vendas de apartamento na cidade em São Paulo, enquadrando estas 
edificações a partir de suas “costas”. Tais imagens ignoram suas fachadas e apresentam quase sempre estruturas opacas e sem janelas.
Construções sem ornamentos, característica que um dia firmou a identidade da arquitetura modernista, hoje é apropriada e assim a 
adota de maneira decorativa, com o objetivo de vender uma ideia de modernidade, limpeza e uma certa beleza. Beleza esta que soa frágil 
e suspeita.
 Ao entrar em contato com o trabalho, as imagens podem passar a impressão de uma busca formalista. Mas em seguida percebe-
se que tal resultado não é decorrente de um olhar de encantamento sobre estas estruturas. De fato existe uma construção meticulosa 
da imagem, obtida com muito rigor e de forma arquitetônica. Mas antes de tudo esta estratégia é assumida de forma irônica e sob um 
ponto de vista crítico.
 Se em um primeiro momento as imagens apresentam uma limpeza estéril e artificial, logo esta sensação é quebrada por uma 
série de pequenos ruídos. Aos poucos percebe-se as paredes falsas, a fiação exposta, as gambiarras e a ação do tempo deteriorando 
os materiais que não são feitos para durar, deixando evidente sua precariedade, aspecto cada vez mais comum na arquitetural atual. 
Neste sentido, as imagens buscam estabalecer uma oscilação constante ao deixar a dúvida se são registros objetivos do mundo visível 
ou elaborações a partir de ilustração digital; um dos maiores dilemas enfrentados em um presente dominado pela supercialidade das 
imagens.
 Ao invés de adotar stands de vendas de apartamentos para discutir sobre especulação imobiliária, a pesquisa se apropria deste 
tema como metáfora de questões mais amplas, como a instabilidade e a incerteza presentes nos diversos níveis da vida contemporânea.
 O projeto Superfície foi finalista do Concurso Conrado Wessel de Fotografia 2016, selecionado no Salão Luiz Sacilotto de Arte 
Contemporânea 2017 e Salão de Arte Contemporânea da Praia Grande 2017.



ivan padovani - REposição #01, 2016 - instalação, blocos de cimento e cabo de aço, 400 x 350 x 40 cm



ivan padovani - REposição #01, 2016 - instalação, blocos de cimento e cabo de aço, 400 x 350 x 40 cm



     
     ivan padovani - Marco, 2014 - Fotografia digital, impressão em papel de algodão, 100 x 150 cm



     
     ivan padovani - Complexo #03, 2017 - colagem, papelão roller, papel de algodão e acrílico, 50 x 50 x 06 cm



     
      ivan padovani - Complexo #03, 2017 - colagem, papelão roller, papel de algodão e acrílico, 50 x 50 x 06 cm



     
      ivan padovani - Complexo #05, 2017 - colagem, papelão roller, papel de algodão e acrílico, 50 x 50 x 06 cm



     
      ivan padovani - Complexo #07, 2018 - colagem, papelão roller, papel de algodão e acrílico, 30 x 70 x 06 cm



     
      ivan padovani - Complexo #08, 2018 - colagem, papelão roller, papel de algodão e acrílico, 40 x 70 x 06 cm



     
     ivan padovani - Matéria-luz 2012 - fotomontagem com filme positivo, papel de algodão e acrílico, 30 x 30 x 8 cm



          ivan padovani/victor leguy - [DES]positivos 2016, instalação com materiais de descarte de instituições de arte
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[DES]positivos, aparatos da arte museológica_2016
[construção de relações visuais e conceituais entre publico, instituição e agentes artísticos]

A pesquisa visa problematizar e repensar algumas questões que orbitam em torno da ideia de museu. ¬Os 
aparatos expográficos e displays usuais são concebidos a partir do pressuposto de que objetos históricos, 
obras de artes e outros elementos devam ser conservados e guardados para a posteridade. Pretende-se 
aqui, de forma horizontal, uma desierarquização do conceito dos suportes como displays, molduras, e out-
ros aparatos, que servem como separadores entre o mundo real e o mundo imaginário do museu. Sobretudo 
entendendo estes não apenas como marcadores de objetividade, que servem para garantir a distância e para 
assinalar que estamos em um outro mundo de artifício e de imaginação. 

Para isso, é colocado em prática uma série de estratégias de desconfiguração de dispositivos convencionais e 
construção de novos aparatos a partir de um processo de seleção de materiais descartados por instituições, 
museus, galerias e espaços de arte, promovendo desta forma, uma sobrevida destes objetos e suas possíveis 
releituras de suas funções. Para esta mostra em específico, a pesquisa se volta em especial para a questão 
clássica da paisagem - de como esta ideia é sedimentada, condicionando a própria elaboração e entendimen-
to dos suportes que as contém (moldura, borda, fotografia, etc). 

Ivan Padovani (artista) e Victor Leguy (artista e pesquisador) propõem ações que se desdobram no espaço 
independente SAO e na Galeria Baró (São Paulo), conectando ateliê, instituições, museus e público. Através 
do convite aberto a tais agentes, pretende-se então a desconstrução (fisica e conceitual) de alguns aparatos 
expográficos, suportes e displays museológicos, além da própria idéia de espaço expositivo. Abre-se o convite 
para que instituições e museus participem de uma reflexão de forma coletiva relacionando o objeto comum e 
o objeto de arte, entendendo todo o tipo de suporte e aparato como interlocutor destas questões.



Currículo



 
 Ivan Padovani nasceu em 1978 em São Paulo/Brasil, cidade onde reside e trabalha. É formado em 
Administração pela FAAP e Pós Graduado em Fotografia pela mesma instituição. Paralelo à sua atuação como 
artista visual, Ivan também é professor na Escola Panamericana de Arte e um dos integrantes do Vão, espaço 
independente voltado para pesquisa, produção e exposições de arte contemporânea.
 Entre os anos de 2012 e 2015 coordenou o F+, núcleo educativo da Fauna Galeria, realizando a produção de 
cursos, palestras e exposições, além de administrar a sua livraria. Colaborou com a revista Digital Photographer 
Brasil ao longo de quatro anos, produzindo artigos e entrevistas com grandes nomes da fotografia brasileira. 
 Seu projeto Campo Cego integrou a exposição Time – Space – Existence que, entre outras exposições, fez 
parte da 15ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza, da mostra Antilogias: o fotográfico na Pinacoteca 
de São Paulo e da Bienal de Arquitetura de São Paulo 2017. Também foi contemplado no Concurso Diário 
Contemporâneo de Fotografia 2014, e foi ganhador de bolsa para participar do Programa Descubrimientos no 
Festival PhotoEspaña do mesmo ano.
 Em 2016 foi finalista do Concurso Conrado Wessel de Fotografia com o seu projeto intitulado Superfície, 
trabalho que também foi selecionado no Salão Luiz Sacilotto de Arte Contemporânea e Salão de Arte 
Contemporânea da Praia Grande, ambos em 2017.



Exposições Individuais

•       2018 –  TRAUMA - Zipper Galeria - São Paulo/Brasil
•       2017 –  Extremos - VAO Espaço Independente de Arte - São Paulo/Brasil
•       2014 –  Campo Cego – Galeria da Gávea – Rio de Janeiro/Brasil

Exposições Coletivas

•       2018 –  Experimentando Le Corbusier - Museu da Casa Brasileiria - São Paulo/Brasil
            Tarefas Infinitas - SESC CPF - São Paulo/Brasil
            Territorios Imaginarios – Casa América/Festival PhotoEspaña – Madrid/Espanha
                      Prêmio Diário Contemporâneo - Museu Histórico do Pará -  Belém/Brasil
                      Paisagem Líquida - Estúdio 321 - São Paulo/Brasil
                      re.gis.tro - Tato Galeria - São Paulo/Brasil

•       2017 –  Antilogias: o fotográfico na Pinacoteca - São Paulo/Brasil
                      11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo - Biblioteca Mario de Andrade - São Paulo/Brasil
                      O que a imagem não revela – ISLA -  São Paulo/Brasil
                      Mostra São Paulo de Fotografia - Estúdio Madalena - São Paulo/Brasil
                      Salão de Artes Plásticas da Praia Grande  - Praia Grande/Brasil
                      Salão de Arte de Piracicaba (SAC) - Piracicaba/Brasil
                      Salão de Arte de Ribeirão Preto (MARP) – Ribeirão Preto/Brasil
            Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto – Santo André/Brasil
                      Photo-Paged – Centro de Fotografia de Genebra – Genebra/Suíça

•       2016 – [RE]posição - SAO Espaço de Arte - São Paulo/Brasil
                      Desordem - Baró Galeria - São Paulo/Brasil
                      Bureau for Public Insecurities -SAO Espaço de Arte - São Paulo/Brasil
                      Time – Space – Existence - 15th Architecture Venice Biennale – European   Cultural Centre/ Italy
                      VII Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia - Museu da Casa das Onze Janelas - Belém/Brasil



•       2015 –  Fotos Contam Fatos - Galeria Vermelho - São Paulo/ Brasil 
                      Ressonhar Mundos – 14th Arte Serrinha -Paço das Artes/SP
                      EN CMYK Encuentro de Fotolivros  - Centro de Fotografia de   Montevideo/Uruguay
                      Gestos, Relatos, Escritas e Autoficções – Casa de Fotografia de Belo Horizonte/Brasil 
                      Photobook Show - Athens Festival - Benaki Museum/Grécia
                      Gestos, Relatos, Escritas e Autoficções  – Festival Foto em Pauta - Tiradentes/Brasil

•       2014 – Espacialização Fotográfica - Fauna Galeria - São Paulo/Brasil
                      Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia  -  Casa das Onze Janelas Museum - Belém/ Brasil 

•       2013 – Jardim do Hermes – Central Galeria - SP/ Brasil 

•       2012 –  Santa Cecília, Santa Insone  – Associação Cultural Cecília - SP/ Brasil
                      Experimento #02: Mapoteca - Hermes Artes Visuais - SP/ Brasil

•       2009 –  Prêmio Itaú BBA 2008  – Museu da Casa Brasileira - SP/ Brasil

Premiações

•     2018 –  Prêmio Diário Contemporâneo -  Belém/Brasil

•     2017 –  Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto – Santo André/Brasil  (artista selecionado)
          Salão de Arte de Ribeirão Preto (SARP) - Ribeirão Preto/Brasil (artista selecionado)
                    Salão de Arte de Piracicaba – Piracicaba/Brasil (artista selecionado)
           Salão de Artes Plásticas da Praia Grande  - Praia Grande/Brasil

•     2016 -   Conrado Wessel Photography  – Finalista

•     2014 -   Diário Contemporâneo de Fotografia – Artista selecionado
                     Programa Descubrimientos -  PhotoEspaña Festival

•     2008 –  Itaú BBA – Terceiro lugar



Coleção

•       Museu da Universidade Federal do Pará  - (MUFPA)

Publicações

•       2018 –   Muros de Ar  - Publicação da Exposição do Brasil na Bienal de Veneza de Arquitetura

•       2016 –   Mestrado “Imageria e poéticas de representação da paisagem urbana nas redes” – Didiana Prata – FAU/USP
                        Vitruvius - Artigo “Cegueira e Arte - Carolina Nader (online)
                        Revista Amarello #25
                        Revista Bravo #03 - São Paulo autofágica
                        Photo Limits - Essay “Minimalismo em imagens de São Paulo” - Ioana Alves (Online)

•    2015 –      Mestrado “A fotografia no livro de artista em três ações” - Fernanda Grigolin - UNICAMP
                       Revista TRIP #243
                       Jornal da Fotografia - Entrevista (online)
                       Oitenta Mundos -Entrevista (online)
                       Folha de São Paulo/ Entretempos - “Campo Cego”  - Daigo Oliva (online)

•      2014 –    Revista DASarte #36 - Garimpo
                       Revista OLD  # 35 (online)
                       Diário Contemporâneo

•      2012 –    Revista Absolut Word  #04

•      2011 -     Revista Absolut Word  #01

•      2006 -     Revista da Folha - A Imagem



Palestras   
             
•       2018 -       O Corpo na Cidade - Casa Plana - São Paulo Brasil

•       2017 -       Campo Expandido - Londrina/Brasil
                           Arena ZUM - Valongo Festival - Santos/Brasil

•       2016 -       Campo Expandido - Londrina/Brasil
                           Arena ZUM - Valongo Festival - Santos/Brasil

•       2015 -       Fórum Fineart Inside - São Paulo/ Brasil

•       2014 -       Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba/Brasil

Feiras

•       2018 -     SP/Arte-Foto - São Paulo/Brasil
                         SP/Arte - São Paulo/Brasil

•       2017 -     SP/Arte-Foto - São Paulo/Brasil

•       2016 -     Art Rio - Rio de Janeiro/Brasil
                         SP/Arte-Foto - São Paulo/Brasil

•       2015  -    SP/Arte-Foto - São Paulo/Brasil
                         SP/Arte - São Paulo/Brasil

•       2014 -     Art Rio - Rio de Janeiro/Brasil
                         SP/Arte-Foto - São Paulo/Brasil



www.ivanpadovani.com
contato@ivanpadovani.com

55 11 98339 8332


